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Educação ambiental: mais de 11 milhões de
pessoas participaram de atividades do
Sisema em 2021
Qui 23 junho

O número de atividades de
Educação Ambiental (EA) em Minas
Gerais deu um salto histórico em
2021. Foram feitas pelo Sistema
Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos (Sisema) 36.934
ações educativas, atingindo mais de
11 milhões de pessoas no estado,
um número recorde na história da
EA no Sisema. Os dados estão no
relatório anual de EA do Sisema,
publicado nessa quarta-feira (22/6).

Entre as atividades em todo estado,
estão cursos, aulas, caminhadas e
blitz ecológicas, campanhas, dias
comemorativos, exposições e
mobilização popular, entre outros.
Embora o ano de 2021 também
tenha sido marcado pelas restrições
da pandemia da covid-19, a busca
pela tecnologia e o uso das

plataformas digitais podem ter potencializado as ações ambientais educativas.

Em comparação a 2020, por exemplo, houve um aumento de mais de 300% no número de público
envolvido nas atividades. O público alvo foi de 2,8 milhões naquele ano e de 11.798.641 em 2021.
“Nesse capítulo da história, novas tendências em educação ambiental ganharam mais espaço,
como a promoção de educação a distância, capitalizando mais as diversas regiões de Minas e
possibilitando que pessoas, até então excluídas de determinados processos, pudessem participar
de atividades para novos conhecimentos e reciclagem profissional, assistindo aos eventos e
capacitações transmitidas em cadeia para todo o estado”, comenta o analista da Diretoria de
Educação Ambiental e Relações Institucionais (Deari) da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (Semad), Ricardo Cottini.

Segundo o subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento da Semad, Rodrigo Franco, as ações
de educação ambiental incluem, sobretudo, atividades de extensão que contribuem para mudanças
concretas de posturas, hábitos e atitudes. “As nossas orientações e capacitações buscam a

http://www.meioambiente.mg.gov.br/


reflexão para uma forma sustentável de uso do meio ambiente, atingindo diferentes camadas da
sociedade, nos 853 municípios mineiros”, afirma.

Transparência

Desde 2016, as ações de educação ambiental são monitoradas pela Semad e envolvem os quatro
órgãos que compõem o Sisema: a Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), o Instituto
Estadual de Florestas (IEF) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), além da Semad.

A princípio, os dados eram referentes às ações do IEF e, a partir de 2020, as das outras casas
foram incluídas, consolidando a elaboração anual de um relatório de ações do Sisema.

O documento monitora as ações voltadas para o desenvolvimento sustentável conforme a missão
de cada órgão, dando transparência ao trabalho de educação e extensão realizado pelo Sisema,
apresentando indicadores de alcance dos mais diversos atores envolvidos, abrangência de temas
abordados e índice quantitativo de ações.

As informações tem o objetivo de identificar o envolvimento das instituições com a sociedade e
conhecer necessidades, interesses e problemas nas diversas regiões de Minas, além de usar
dados para planejar estrategicamente ações em outros setores, já que a educação ambiental é
transversal e interdisciplinar.

Para ler o relatório completo, clique aqui.
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